
ECONOMISCHE KRONIEK. 

tn zake de distributiewet is het p ier  voorloopig beslist. 
De Tweede Kamer heeft zond~r hoofdelijke stemming 
het wetsontwerp tot beschikbaarstelling van 88 millioen, 
aangenomen. 

Dit is zeker voor een deel te danken aan de uitvoe- 
rige en zeer ged~ocumenteerde verd'ediging van den mi- 
nister, al zullen niet alle kamerleden daardoor zija over- 
tui, gd. De meesten aanvaard, den dit ontwerp, omdat zij 
overgang naar een and,er systeem 6f niet wenschelijk 6[ 
niet uitvoerbaar ach, tten, niet omdat zij met de werking 
der wet op zich zelf waren ingenomen. 

t le t  oordeel hierover word+t blijkbaar in sterke mate 
beheerscht door d,e meening over een gansch andere 
v raag ;  namelijk of aangenomen mag worden, dat er ge- 
noeg voorraad in ons land is en het in hoofdzaak op de 
juiste verd,eeling aankomt, dan wel of wij gevaar loopen 
gebrek aan her noodigste te krijgen. In het eerste geval 
is h,et va~. minder belang, of de regeling zelve verhoogd 
gebruik medebrengt, in her tweede geval wordt dit van 
reel  grooter beteekenis. 

De heer van den Tempel ging bij zljne beschouwingen 
van het eerste standpunt uit. War de minister aanvoerde 
zal velen eerd,er tot het tweede standpunt hebben be- 
keerd. Of de minister wel ten volle vooruit heeft gezien 
kunnen wij als niet veel meer ter zake doende ter zijde 
laten, al wit h, et ons voorkomen, dat het verwiit , de 
minister loopt ach, ter de feiten aan, niet geheel ongegrond 
is, waar blijkens zijn antwoorct niet met belemmeringen 
uit mogelij+ke versch'erping van. den duikbootoorlog voort- 
vloeiencle is gerekend, alvorens d,eze is afgekonddgd.. V a s t -  
staat nu wel, dat wij te rekenen hebben met een d,rei- 
genc~e mislukking vari onzen oogst door bet ontbreken 
van voldoende bemesting en met groot gevaar voor onzen 
veestapel wegens het uitblijven van het gekochte en ..ver- 
scheepte veevoedJer. Ook onze broodwoeding word, t be- 
dreigd. 

Dit alles, het mag wel eens openlijk uitgesprok.er~ wor- 
den tengevolge van de volslagen, on,geoorloofde pressie 
en hanclelingen van d, en voorvech, ter der kleine naties, 
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Engeland, dat oils reeds sedert twee jaar n,aar eigen op- 
vatting rantsoeneert. 

De minister wil fian her dreigend gebrek tege- 
muetkomen donr den landbouwers mialimum s 
te garandeeren ,  wanlmer zij granen verbouwen. Wij 
ach.ten ons volkomen m~be\-oegd om te beoordeelen 
of deze prijzen landhluishoudkundig juist zijn gesteld. 
1Vel meenen wij , dat de methode d.oor den minis- 
ter aangenomen volkomen foutie[ is. Op blad,zijde 1950 der 
Handelingen lezen wij. , ,Wanneer  men nu in aanmer- 
king neelnt, dat de bemestingskosten zeker 100 ~ h,oo- 
--er zijn dan normaal en dat men, om verzekerd te zijn 
van den w)ort.eang tier prod,uctie, de prijz, en zeker niet 
\eel  minder moet laten stijgen dan de ongunstigste pro- 
ductieractar in prijs is gestegen, dan zijn de door d,e 
cmnmissie vastgesteld.e prij,zen eer aan den lagen dan 
aan den h.oogen kant ."  

De ,ngunstigste prodructie[actor is slech,ts ~dn der in 
aanmerldng komende factoren en het komt in de aller- 
uerste plaats np zijn relatieve beteekenis aan, in welke 
mate sti.jging van dezen factor invloed heert en bel~oort 
te hebben op eventueele prijsstijgingen. Zondermeer, zoo- 
als de minister doet, den prijs te verhoogen naar even- 
redigheid van de pri ss t iging bij ddn der prod:uctie[fac- 
toren ingetreden, is stellig onjuist en bezorgt ons zeker 
te hooge prijzen. 

\Vanneer wij aid.us te rekenen zullen hebben met d,rei- 
gende tekorten,  d,an blijven wij van meening dat een 
stelsel, d.at het verbrt~fk noodeloos opvoert, afl<euring~ver- 
dient. Rantsoeneering kan aan dat bezwaar wel voor een 
deel tegemoet komen maar nooit vold'oende. De vrijwel 
uniforme tax bed;erft d.it systeem. Het is niet te  ontken- 
nen dat, wanneer  men overgaat tot het steunen vail hen 
die hieraan behoefte hebben er gevaar bestaat, dnt in de 
verschillende gemeen,ten geen uniformiteit bestaat, maar 
dit gebrek aan uniilormiteit schijnt mij in her algemeen 
ten voordeel in plaats van een nadeel. ]uist door vast 
te stellen in,d,ividueel wie wel en wie geen behoefte aan 
steun hebbm~, kan men tot de zoo nood'zakelijke schei- 
ding en beperking komen. Deze steun zou dan natuurlijk 
uiet noodzakelijkerwijze al]een in geld beh, oeven te be- 
staan, ook in giften in natura o[ verstrelddng tegenla,ger 
prijs. Overigens zouden in het algemeen de goederen 
met wier distribvtie bet rijk zich belast tot iedeli jke 
prijzen in verband met de stijging der productiekoster~ 
verkrijgbaar moeten worden gesteld. Noch voor d,e 
prijzen Yah door den oorlog noch voor tot bet in het 
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(meindi~ge opged,reven prijzen is redlen. Maar zeker aller- 
minst voor abnormaal lage prijzen. 

Her thans geldende systeem zal den overgang tot nor- 
male toestanclen zeer verzwaren. De minister den,kt zich 
den overgang aldus, telkens als de prijzen vold.oende ge- 
daald zi n, zal er van cl, e t e  verdeelen artikelen ~en worde 
~4e~omen. Te:~ eerste gaat deze opvatting u~t van de 
gedachte, clat wij na cl~n oorlog spoedig lagere prij.zen 
zullen zien. Dit scNjnt mij in hooge mate onwaarschijn- 
l ijk. In den aanva~g van den oorlog, toen ik hog evenals 
iedereen met een korten d,uur rekende ,  meende ik in 
het bijzonder voor ons land. te mogen aanbevelen een 
afwachtende houding aan te nemen tegenover de vraag 
of voor ons land verla~ging van den levensstandaard, nood~- 
zakelijk was. Was ik toen nog optimistisch, ik wil w e l  
bekennen, dat ik dat nu Met meer durf te zijn. Ook wij 
gaan en in d, it laatste stadium van den oorlog en daar 
na een moeielij,k tijdperk tegemoet. En met bet oog d.aarop 
is het meet  d,an ooit gewenscht de middelen, die de staat 
kan en moet aa.nwen~:len om ons zoo goed' mogelijk over 
dat. tijdperk been te helpen zoo zuinig mogelijk en met 
h'et grootst mogelijk effect tot beh~oud onzer volkskracht 
te besteden. 

De minister trok zieh bij z~jne verflediging van d.e 
wet terug op de groep personen met een inkomen tus- 
schen 1500 en 3000 gulden, 

Voor dezen zou alleen d, oor beschikbaarstelling van 
goed,koope levensm~ddelen kunnen worden gezorgd. Nu 
mag toch gevraagd worden of wel voor deze groep 
d4t systeem in het leven is geroepen en is her antwoord 
hierop ontkennend, cJf het bestaan dezer groep met de 
moeieli kheden die geenszins ontken,d worden, vold~)ende 
reden is om een verkeerd systeem in stand' te houde~3. 
Het i s  bovendien niet gehee! juist, dat deze a l l  e e n 
langs d~en weg gel~olpen kunnen worden. Voor zoover 
zij ambtenaren zijn kan de staat hun met een dmlrte- 
toeslag tegemoet komen, zooms her voorbeeld van Am- 
sterdam, waar  men zelfs tot 6000 gulden is gegaar~ 
bewijst. En overi,g;ens is het de vraag of deze groep niet 
later in den vorm van verh, oogde belasting zal terug- 
betalen war zi.i nu geniet. De teruggang d'er vermog~ns 
in het bijzonder der groote vermogens blijkens de kor-. 
telil~gs verschenen jaarcijfers i s  voor zooveel hog n o o ~ g  
het bewijs, dat verhaal op de enkele zeer vermogender~ 
niet te overschrijden grenzen heeft. 

Kiest men het stelsel van steun dan kan men indivi- 
dualiseeren en '~,eel gemakkelijker den overgang tot den 
normalen toestand voorbereiden, door zoo wel  bet bedrag 
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van den steun als 'het aantal ondersteunden geleideliik 
te verminderen. 

Her karakter van her cred,iet is nader bepaald; e~ naar 
wij mogen aannemen gewijzigd. Is minister van Gijn 
heengegaan omdat de begrootte 88 mi|lioen slechts een. 
stelpost vormden, op wier  werkelijk bedaag hem geen 
invloed was toegekend, in bet debat is uitdrukkelijk ge- 
constateerd, dat her bedrag een fixum was met 6ien ver- 
stande, dat onvoorziene omstandigheden eene tijdelijke 
overschrijding konden veroorzaken, maar dat overigens er 
ernstig naar gestreefd zou worden per drie maand, en, niet 
meer  uit te geven dan de gevot, eerde 20 millioen. Wan,  
neer dit kara'kter eerd,er aan dezen post was gegeven, 
had men den heer van Gijn kunnen behouden. 

De bevoegd,h.eirl der gemeenten om beneden  de prijzen 
door den minister gesteld te verkoopen blijft behouden 
maar de minister verwach% dat de gemeenten zijn lei- 
ding in het vervolg beter zullen volgen. Zoo niet dan 
zal hij overwegen of wetswijziging nood4g is. Het  sp~eekt 
wel vanzelf dat wij tegen de Amsterdamsche praktijk 
hog grooter bezwaren  hebben dan tegen dit ontwerp. 
Het  sch{jnt ons on gerijmd, dat de gemeenten Ndl.ls voor 
90 ,9o hunner uitgaven de besch/kking kri}gen over de 
schatkist van het rijk. 

Wij kri)gen weder  den zomertijd,. Er is ten minste een 
on.twerp ingediend om ons d~t Duitsch.e prod~act ook 
weder  dit jaar c~eelachtig te c~oen worden met ingang 
van 16. April tot 17 September.  In dezen tijd. van kolen 
en~ lich.tnood nog wenscheli jker maatregel dan verleden, 
jaar. 

Het  centraal verslag tier arbeid~sinspect'ie, over 19'15 be- 
vat als altij~d' weder  een schat van gegevens  omtrent onze 
arbeidswetgeving en hare inburgering. Hoe moeielijk een 
dergelijke wetgeving in de praktijk van het leven wordt  
opgenomen, blijkt wel het sterkst uit het [eit, dat zelfs 
nu nog na bijna veert ig jaar overtredingen van her ver- 
hod om twaalrjarigen te werk te stellen worden  gepleegd. 
Gelukkig in sterk verminderde mate bij. vroeger  vergele- 
keni Begrijpelijk is het, dat ook in de veenderijen, die 
eerst kortelings onder de wet  zijn gebracht, nog vele  
overtredingen worc~en gepleegd'. Bedenkelijker is, dat in 
het verslag geklaagd moet worden  over de talrijkheid en 
de onbeschaamd~heid waarmede  de overtredingen betre[., 
[ende d.en arbeidsduur  worden gepleegd. Zoo geschiedt  
ook de aangifte van beroepsziekten nog lang niet regel- 
mati~ en volled4g genoeg. 
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Gelukkig staan tegenover deze minder gunstige 
verscl~ijnselerL ook verscheid,ene, die een and er beeld 
vertoonen. Zoo is de verplich,te keuring in de clruk. 
kersbedrijven goeci ingeburgerd.  Zoo zijn c~e moei- 
lijkheden verbonden aan d,e invoering van de steenhou- 
werswet  en het steenh,o.uwersbes!uit nu reeds, merkwaar-  
d.ig vlug, overwonnen.  Jammer dat var~ verschqllencte zij- 
den, waar  med'ewerking moest plaats vinden, d.eze ach- 
terwege bleef. Dit geldt allereerst van de plaatselijke 
politie, d,ie ook d,.it jaar weinkg med:ewerking velleen, de in 
tegenstelling met de rijksveld~wacht en vooral de mar~- 
chaussee. De locale gebondenheid tier politie schijnt hier 
niet gunstig te werken. Weinig medegewerkt  word~ ook 
door de rechterlijke mach.t. Nog steeds word'en ernstige 
vergrijpen, d~e belangrijk finantieel voordeel  opleveren, 
met gerin.ge, boeten gestraft. Her verslag vermeldt maar 
fidn geval waarin voor zeer ernstige overtredingen een 
betrek.kelijk hooge boete, 25 boeten van /" 20 elk, werci 
opgelegd. Weinig medewerking werd  ook in vele geval- 
lerL door de d4rect belanghebbenden, d.e werklieden, ge- 
toond. Geklaagd. word,t dat de bepalingen omtrent niet 
loshangencl haar schromelijk worden overtr'ed,en. Bij de 
bespreking der steenh,ouwerswet wordt vermeld,, dat de 
werklied,en v, eelvulddg de voorgeschreven veiligheidsmaat. 
regelen buiten werking stellen. Ook bi} d.e hvutbewerking 
komt dit veel voor. In tal van gevallen waarin h'et toe. 
zicht tier arbeidsinspectie tengevolge van de ve.le andere 
werkzaamhed,en aan haar in deze tijden opgedragen ver- 
slappen moest, bleek d,e aangebrach, te beveil iging verwij- 
derd te zijn. Goed~ ingerichte afzonderlijke privaten moes- 
ten d, oor een balkprivaat vervangen worden,  omdat de 
werklieden uit vrees van besmetting van deze nieu.wig- 
heid niet weten wild~en. 

Het  meest zullen voorschfriften wel  ingang vinden waar  
bet blijkt dat hun ne invoering aan het bedrijf ten goede 
komt. Zoo vermeld~ her verslag, dat in een fabriek meer  
glas werd  aangebrach,t dan voorgeschreven was en dit 
aan het bedrijf t en  goecla kwam. Zoo wordt  het invoeren 
van. betere stellingen op scheepswerven  besc lueven  en 
er bijgevoegd dat deze verbeterde  werkwijze ook op den 
d, uur g-oedkooper is. 

Hoe weinig van vrijwillige overeenkomsten tot her aan- 
brengen van verbeter ingen sprake kan zijn, is dit jaar 
weder  eens te Weesp  gebleken. Daar was, het verslag 
over 1914 vermeldde het, door de bakkers afgesproken 
den nachtarbeid af te schaffen. Er  waren ect~ter als altijd 
enkele spelbrekers,  en clit jaar moat het ve.rslag vermel- 
den, dat de proef is mislukt en gestaakt. 
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Hoofdstuk 18 van her verslag bevat een zeer lezens- 
waard~g overzicht van de pogingen van werkgevers,  uit- 
gaande o[ door hen gesteund, om aan hunne werklied,en 
ond~erwijs te geven. Vermelding verdient  de. Philips 
Gloeilampen,~abriek, die ook or~dqer d~e sChooltijd.en h~t 
loon doorbetaalt. Ook omtrent d,e kantwerkschool worden  
med~edeelingen gedaa,n. Gevraagd, mag word'en o[ deze 
school wel steun verd~ent. Een, volleerc~e arbeidster brengt 
her tot f 0.12 per dag. 

Een zeer gunstig teeken is dat de kookkursussen, die 
meer en meer d~e aandacht trekken van de zijde der 
belan,ghebbend,en, met grooten ijver word.en bezocht. 

I-let is uit den aard~ clef zaak niet anders mogelijk dan 
door bier en daar een greep te c~oen de aandacht te ves- 
tigen op her vele belangrijke, dat ook dit jaar door het 
verslag geboden word,t. De arbeidsinspectie, wier ont- 
wikkeling in een kort voorwoord wordt  geschetst, heeft 
zich in onze sociaal-economische litteratuur een eervolle 
plaats veroverd. 


